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R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 1. zasedání dne 12.01.2015

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0001/R01/15

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle přílohy
č. 0038-15-P02;
stanovuje
nový termín plnění:
1. usnesení č. 0861/R21/14 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
strategického rozvoje kraje zajistit uzavření Darovacích smluv, dle přílohy č. 0937-14-P01,
uzavíraných mezi Zlínským krajem a městy, dle přílohy č. 0937-14-P02 v termínu do
12.01.2015.“ - na termín plnění 23.02.2015;
2. usnesení č. 0949/R23/14 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá vedoucímu Odboru
strategického rozvoje kraje zajistit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. O/0167/2013/STR o
poskytnutí dotace na individuální projekt s názvem "Komunikační infrastruktura a napojení
IVVS ZK" s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava dle přílohy č. 1043-14-P01
v termínu do 12.01.2015.“ - na termín plnění 23.02.2015.

2

Záštity a dotace

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0002/R01/15

bere na vědomí
záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad:
1) projektem Film a škola 2015 realizovaným Městskými kiny Uherské Hradiště, p. o., IČ
00836265, na Uherskohradišťsku;
2) projektem Film a škola 2015 ve Vsetíně realizovaným Domem kultury Vsetín, spol. s r. o.,
IČ 47972114, na Vsetínsku;
3) 11. ročníkem projektu environmentálního vzdělávání Zlínského kraje ENERSOL 2015
realizovaným Střední průmyslovou školou Otrokovice, IČ 00128198;
4) XXXIV. ročníkem motoristické akce "Valašské rallye 2015" pořádaným AutoMotoKlubem
Rallye Sport-Vsetín, IČ 75003198;
5) X. ročníkem ankety "Osobnost roku 2014 ve Zlínském kraji" realizovaným Agenturou JK,
s. r. o., IČ 25582917, v roce 2015;
6) XIII. ročníkem soutěže "Stavba roku 2014 Zlínského kraje" pořádaným Svazem podnikatelů
ve stavebnictví v České republice, IČ 01541641, v roce 2015;
7) Slavnostmi bratrství Čechů a Slováků - Javořina, mezinárodním ekologickým festivalem
"Týká se to také Tebe" a Silvestrem na pomezí pořádanými Klubem kultury Uherské Hradiště,
p. o., IČ 0092100, v roce 2015;
8) 55. ročníkem projektu ZLÍN FILM FESTIVAL 2015 - Mezinárodní festival filmů pro děti a
mládež ve Zlíně realizovaným společností FILMFEST s. r. o., IČ 26273365;
9) slavnostním Večerem lidí dobré vůle a 10. ročníkem výtvarné soutěže pro děti základních
škol "Cestou dvou bratří" pořádaným Arcibiskupstvím Olomouckým, IČ 00445151, v roce
2015;
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10) 55. ročníkem Kopaničářských slavností 2015 pořádaným obcí Starý Hrozenkov, IČ
00291331, ve Starém Hrozenkově;
11) 41. ročníkem Letní filmové školy 2015 pořádaným Asociací českých filmových klubů, o.
s., IČ 61387550, v Uherském Hradišti;
12) XIX. ročníkem Akademie Václava Hudečka a VIII. ročníkem mezinárodního festivalu
"Svátky hudby v Luhačovicích" pořádaným Sdružením Václava Hudečka pro pořádání
houslových kurzů, IČ 26633221, v roce 2015 v Luhačovicích;
13) 45. ročníkem Barum Czech rally Zlín MMČR a ERC pořádaným AUTO KLUBem BARUM
ZLÍN v AČR, IČ 00530417, v roce 2015;
14) 46. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti pořádaným
Folklorním sdružením Lipta Liptál, IČ 26523752, v roce 2015 v Liptále;
15) 13. ročníkem "Běhu rodným krajem Emila Zátopka" pořádaným TJ Rožnov p. Radhoštěm,
IČ 00534439, v roce 2015 v Rožnově pod Radhoštěm;
16) 23. ročníkem Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů "Písní a tancem"
pořádaným Městským domem kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, IČ
00373281, v roce 2015;
17) projektem "Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje" realizovaným Gymnáziem
a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín, p. o., IČ 00559504, v roce 2015;
18) celostátním seminářem Celoživotní učení - Kroměříž 2015 pořádaným Okresní
hospodářskou komorou Kroměříž, IČ 60730960;
19) Zlínskými regionálními ozvěnami 22. Mezinárodního filmového festivalu Praha FEBIOFEST 2015 pořádanými společností FEBIOFEST s. r. o., IČ 26721546, v roce 2015;
20) dostihy "Cena Zlínského kraje a "Cena hejtmana Zlínského kraje" pořádanými spolkem
DOSTIHY SLUŠOVICE, o. s., IČ 22903364, v roce 2015 ve Slušovicích;
21) 22. mezinárodním dětským festivalem "KUNOVSKÉ LÉTO" pořádaným Občanským
sdružením "Kunovjan", IČ 62831585, v roce 2015;
22) 8. ročníkem Zlínského očního festivalu pořádaným GEMINI oční klinikou a. s., IČ
26906295, v roce 2015;
23) Jízdou králů ve Vlčnově pořádanou Klubem sportu a kultury Vlčnov, IČ 60371587, v roce
2015;
24) celorepublikovou soutěží kuchařů GASTRO KROMĚŘÍŽ - TESCOMA CUP 2015
pořádanou Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, IČ 47934832, v roce 2015;
25) 2. ročníkem "Benefičním večerem IZS" pořádaným Valašským národním divadlem, IČ
26666111, v Karolince v roce 2015;
26) celorepublikovým plesem hasičů pořádaným SH ČMS - okresním sdružením hasičů
Uherské Hradiště, IČ 65325591, ve Starém Městě v roce 2015;
27) Mistrovstvím České republiky v tanečním sportu - standardní tance pořádaným Tanečním
klubem Gradace Kroměříž, IČ 47935197, v Otrokovicích v roce 2015;
28) XI. plesem dárců krve pořádaným Klubem dárců krve Kroměřížska, IČ 65270029, v
Kroměříži v roce 2015;
29) 17. mezinárodním sochařským symposiem Sněhové králoství 2015 pořádaným spolkem
Art centrum DAGI, IČ 26630257, v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2015;
schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
1) ve výši 20.000 Kč Valašskému národnímu divadlu, IČ 26666111, na pořádání 2. ročníku
"Benefičního večera IZS", v Karolince roce 2015;
2) ve výši 20.000 Kč Tanečnímu klubu Gradace Kroměříž, IČ 47935197, na pořádání
Mistrovství České republiky v tanečním sportu - standardní tance, v Otrokovicích v roce 2015;
3) ve výši 10.000 Kč Klubu dárců krve Kroměřížska, IČ 65270029, na pořádání XI. plesu dárců
krve v Kroměříži v roce 2015;
4) ve výši 25.000 Kč AVZO TSČ ČR Vizovice, IČ 22709070, na pořádání 40. ročníku
amatérské motoristické akce "Ve stopě Valašské zimy - Memoriál Josefa Sláčíka" ve
Vizovicích v roce 2015;
5) ve výši 50.000 Kč Ivě Janálové, IČ 63464179, na pořádání 8. ročníku Reprezentačního
plesu podnikatelů Zlínska ve Zlíně v roce 2015;
6) ve výši 20.000 Kč spolku Art centrum DAGI, IČ 26630257, na pořádání 17. ročníku

2/14

R01/15

mezinárodního sochařského symposia Sněhové králoství 2015 v Rožnově pod Radhoštěm.

3

Limity pro čerpání pohoštění a věcných darů RZK v roce 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0003/R01/15

schvaluje
přílohu č. 1 ke směrnici SM/012/02/13 – Čerpání výdajů na pohoštění, upomínkové předměty
a dary, ve znění přílohy č. 0018-15-P01.

4

Rozpočtové opatření - ORJ 20

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0004/R01/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0004/2015, dle přílohy č. 0021-15-P01.

5

Zapojení příspěvku na Společensky účelná pracovní místa do rozpočtu Zlínského
kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0005/R01/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0006/2015, dle přílohy č. 0025-15-P01.

6

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - dodávka stavby

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0006/R01/15

bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro jednání s uchazečem k veřejné zakázce „Domov pro seniory
Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb - dodatečné stavební práce“, dle
příloh č. 0022-15-P02 a č. 0022-15-P03;
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavebních prací na akci "Domov pro
seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb", uzavřenou se sdružením
dodavatelů PTÁČEK - pozemní stavby, s. r. o., se sídlem Podvalí 629, 752 01 Kojetín I –
Město, IČ 25896873 a RADEKOV spol. s r. o., se sídlem U Trati 2620, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 41035933, dle přílohy č. 0022-15-P04.
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Školství - investiční záměry

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0007/R01/15

schvaluje
1. dodatek č. 3 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
944/3/150/353/04/13-03/11/14 na akci "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba
odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603" - ROP, dle přílohy č. 0023-15-P02;
2. plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2015 příspěvkové organizace SUPŠ sklářská
Valašské Meziříčí, IČ 00845060, dle přílohy č. 0023-15-P03,
3. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci:
a) Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843547, na
realizaci akce "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Vodovod
Hradisko",
b) Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ 14450500, na realizaci akce "SPŠ
polytechnická - COP Zlín - Stavební úpravy odborných dílen", za podmínky schválení
poskytnutí investiční dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje;
4. rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace a účelového příspěvku na provoz příspěvkové
organizaci Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, na realizaci akce "ZUŠ Vsetín Rekonstrukce elektroinstalace";
pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s realizací a závěrečným
vyhodnocením akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
1. příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, IČ 14450500,
na akci "SPŠ polytechnická – COP Zlín – Stavební úpravy odborných dílen";
2. příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Vsetín, IČ 00851906, na akci "ZUŠ
Vsetín - Rekonstrukce elektroinstalace";
3. příspěvkovou organizaci Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843547, na akci "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm – Vodovod Hradisko";
4. příspěvkovou organizaci Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ
00568945, na akci "SŠ-COPT Kroměříž – stavební úpravy odborných učeben ručního
obrábění kovů";
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 979.000 Kč
příspěvkové organizaci SPŠ polytechnická - COP Zlín, IČ 14450500, na realizaci akce "SPŠ
polytechnická - COP Zlín - Stavební úpravy odborných dílen".

4/14

R01/15

8

Zdravotnictví - smluvní vztahy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0008/R01/15

ruší
usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 01.12.2014, č. 0946/R23/14, část schvaluje, bod 7,
kterým Rada Zlínského kraje schválila uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby
plynovodní přípojky mezi Zlínským krajem a společností JMP DS, s.r.o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 24850756, na akci "Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje – výjezdová základna Morkovice - Slížany", dle přílohy č. 1047-15-P10;
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi Zlínským krajem a
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ
27935311, na akci "Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna
Morkovice - Slížany", dle přílohy č. 0028-15-P01.

9

Veřejná zakázka "Informační panely KORIS a přípojky elektrické energie II."

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0009/R01/15

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné zakázky s názvem
"Informační panely KORIS a přípojky elektrické energie", dle přílohy č. 0024-15-P02;
schvaluje
1. zrušení veřejné zakázky s názvem "Informační panely KORIS a přípojky elektrické energie"
z důvodu, že po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka, dle přílohy č.
0024-15-P03;
2. zahájení veřejné zakázky s názvem "Informační panely KORIS a přípojky elektrické energie
II." formou zjednodušeného podlimitního řízení, dle příloh č. 0024-15-P05 až č. 0024-15-P15,
výzvou zájemcům uvedeným v příloze č. 0024-15-P04 a současným uveřejněním výzvy a
zadávací dokumentace na profilu zadavatele;
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Marek, Mgr. Michal Uherek, Bc. Lenka
Potrusilová, a náhradníky - Ing. Jana Koldová, Mgr. Jan Strejček, Ing. Aleš Houserek;
2. komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková;
3. hodnoticí komisi ve složení: Ing. Emilie Slavíková, Ing. Vlastimil Semela, Ing. Oldřich
Holubář, Ing. Vítězslav Hrudník, Mgr. Miroslav Šmíd, Radek Zapletal, Bc Jaroslav Chmelař,
Ing. Jiří Šůstek, Ing. Ladislav Janáček, Jiří Obdržálek, Bc. Petr Štajner, Ing. Tomáš Křepelka,
Ing. Lukáš Uherek, Mgr. Michal Uherek, Ing. Aleš Houserek, a náhradníky - Ing. Bc. Libor
Sláčik, Jiří Hudeček, Petr Lutonský, Ing. Roman Palášek, Jiří Sojka, Bc. Jaroslav Šenkyřík,
Aleš Ryška, Ing. Magdalena Blahová, Ing. Alena Viktorinová, Ing. Vladimír Kučera, Bc. Luděk
Fojtík, Ing. Roman Vaculík, Petr Fusek, Mgr. Jan Strejček, Pavel Mitáš;

zmocňuje
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na základě příkazní smlouvy společnost RTS, a. s., IČ 25533843, se sídlem Lazaretní 13, 615
00 Brno, k provádění úkonů nezbytných pro výkon zadavatelských činností a ke všem úkonům
spojeným s uveřejňováním údajů o veřejné zakázce „Informační panely KORIS a přípojky
elektrické energie II." podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dle plné moci ve znění přílohy č. 0024-15-P16.

10

Příspěvkové organizace - platový výměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0010/R01/15

stanovuje
s účinností od 14.11.2014 plat Bc. Lence Šoborové, zástupci statutárního orgánu Základní
umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, IČ 00851914, dle přílohy č. 0019-15-P01.

11

Mimořádná událost ve Vlachovicích - Komise pro věcné škody fyzických osob z
mimořádných událostí ve Vlachovicích

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0011/R01/15

jmenuje
komisi pro posouzení žádostí o náhradu věcných škod vzniklých fyzickým osobám v příčinné
souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi při řešení mimořádné události ve
Vlachovicích ve složení: předseda komise - Ing. Vladimír Kutý, členové komise - Ing. Miroslav
Kašpárek, Ing. Alena Zmeková, JUDr. Milada Pavlíčková, RNDr. Alan Urc, Ing. Milan Hudec,
tajemník komise - Ing. Karel Malinovský.

12

Závěrečná zpráva o mimořádné události v Dětském domově Kroměříž

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0012/R01/15

bere na vědomí
závěrečnou zprávu o mimořádné události v Dětském domově Kroměříž, dle přílohy č. 002715-P01.

13

Dotace ze státního rozpočtu a zapojení volných prostředků hospodaření z roku 2014
do rozpočtu roku 2015 - rozpočtová opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0013/R01/15

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0213/2014, dle přílohy č. 0003-15-P02;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0001/2015, dle přílohy č. 0003-15-P03.

14

Majetkoprávní úkony
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Usnesení

Rada Zlínského kraje

0014/R01/15

schvaluje
1. uzavření smlouvy o pachtu pozemku p. č. 1644, jehož součástí je stavba parkoviště,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště, mezi Zlínským krajem, jako propachtovatelem,
a Uherskohradišťskou nemocnicí a. s., IČ 27660915, jako pachtýřem, a to na dobu určitou od
01.02.2015 do 31.12.2019, za pachtovné ve výši 198.000 Kč/rok bez DPH, za podmínek
stanovených smlouvou;
2. poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení na základě dohody mezi Zlínským krajem a
Františkou Chromkovou, Břestek 36, 687 08 Břestek, Ludmilou Svobodovou, Kollárova 1243,
686 01 Uherské Hradiště a Marií Svobodovou, Klicperova 1399, 686 03 Staré Město v rozsahu
a dle podmínek uvedených v příloze č. 0004-15-P06;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0003/2015 dle přílohy č. 0004-15-P07.

15

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0015/R01/15

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 4220/6, ostatní plocha,
- p. č. 4220/7, ostatní plocha,
- p. č. 4222/3, ostatní plocha,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 932 pro obec Slavkov a k. ú. Slavkov u Uherského Brodu;
2. pozemku
- p. č. 4220/22, ostatní plocha, o výměře 949 m2,
odděleného z původního pozemku geometrickým plánem č. 547-267/2014, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavkov a
k. ú. Slavkov u Uherského Brodu.
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PF02-15 Podprogram na podporu obnovy venkova - Informace pro žadatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0016/R01/15

schvaluje
prováděcí dokument Informace pro žadatele k PF02-15 Podprogramu na podporu obnovy
venkova, dle přílohy č. 0016-14-P02;

jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a navržení výše
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poskytovaných dotací v rámci PF02-15 Podprogramu na podporu obnovy venkova ve složení:
předseda - Ing. Ivan Mařák; členové - Ing. Jaroslav Kučera, Mgr. Milena Kovaříková, Ing.
Alena Miklová, Ing. Jana Koldová, a náhradníci - Ing. Jaroslav Drozd, doc. Ing. František
Čuba, CSc., Ing. Ladislav Kryštof.

17

PF04-15 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0017/R01/15

schvaluje
prováděcí dokument Informace pro žadatele k PF04-15 Podprogram "Podpora ekologických
aktivit v kraji", dle přílohy č. 0017-15-P01;
jmenuje
výběrovou komisi k PF04-15 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji" ve složení:
PaedDr. Petr Navrátil, Ing. Ivan Mařák, Mgr. Milena Kovaříková, RNDr. Alan Urc, PhDr.
Stanislav Minařík, Ing. Jaroslav Hrabec, Ing. Filip Pastuszek, Mgr. Jiřina Matějíčková,
tajemník komise: RNDr. Jarmila Dupejová, náhradníci: Ing. Jaroslav Kučera, Ing. Petra
Marková, JUDr. Jolana Hulínová, Ing. Ivona Démuthová.

18

Havarijní účet - jmenování člena pracovní skupiny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0018/R01/15

odvolává
Mgr. Věru Vaculíkovou z pozice členky pracovní skupiny pro posuzování žádostí o poskytnutí
finančních prostředků z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje s účinností
od 12.01.2015;
jmenuje
Ing. Danu Zápecovou členkou pracovní skupiny pro posuzování žádostí o poskytnutí
finančních prostředků z Havarijního účtu pro ochranu jakosti vod Zlínského kraje.

19

PF08-14 Podprogram pro začínající včelaře - vyhodnocení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0019/R01/15

bere na vědomí
vyhodnocení PF08-14 Podprogram pro začínající včelaře na území Zlínského kraje dle přílohy
č. 0002-15-P01.

20

PF08-15 Podprogram pro začínající včelaře na rok 2015
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Usnesení

Rada Zlínského kraje

0020/R01/15

schvaluje
prováděcí dokument Informace pro žadatele k PF08-15 Podprogram pro začínající včelaře na
rok 2015 dle přílohy č. 0001-15-P01;
jmenuje
výběrovou komisi ve složení: předseda - doc. Ing. František Čuba, CSc., členové - RNDr. Alan
Urc, Ing. Zdeněk Florián, Jaroslav Studeník, Karel Hladiš, Vlastimil Martinek, Mgr. Karel
Zahradník, tajemník - Ing. Martina Neckařová.

21

Doprava - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0021/R01/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0002/2015, dle přílohy č. 0010-15-P01.

22

Kultura - 14|15 Baťův institut p. o. - Plán tvorby a čerpání inv. fondu a odpisový plán
na rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0022/R01/15

schvaluje
1. plán tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČ
72563346, na rok 2015, dle přílohy č. 0008-15-P01;
2. odpisový plán příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut, IČ 72563346, na rok 2015, dle
přílohy č. 0008-15-P02.

23

Projekt "Rodinné pasy"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0023/R01/15

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0005/2015 dle přílohy č. 0009-15-P02.

24

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Gastronomie a folklór Moravy a Slezska

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0024/R01/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo Gastronomie a folklór Moravy a Slezska
č. D/1531/2014/STR mezi Zlínským krajem a společností ARTAX, a. s., se sídlem Karásek
2255/1e, Brno 621 00, IČ 25535234, dle přílohy č. 0007-15-P01.
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14. ročník Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0025/R01/15

schvaluje
1. výzvu k předkládání návrhů 14. ročníku Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského
kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace
2015, dle přílohy č. 0029-15-P02;
2. složení výběrové komise pro výběr pedagogických pracovníků Zlínského kraje k ocenění
za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace 2015,
dle přílohy č. 0029-15-P03.

26

Projekt "První pomoc bez hranic"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0026/R01/15

schvaluje
1. projektový rámec a finanční rámec projektu "První pomoc bez hranic" dle příloh č. 003915-P01 a č. 0039-15-P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "První pomoc bez hranic" ve výši
15 %, tj. 95.373,1 Kč z celkových nákladů projektu příspěvkové organizace Střední škola
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, IČ 00559644.

27

Projekt "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji" - dodatek č. 6 investičního záměru

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0027/R01/15

schvaluje
1. dodatek č. 6 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
844/3/010/04/02/12-06/12/14 "Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji", dle přílohy č. 003015-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0007/2015, dle přílohy č. 0030-15-P02.

28

Prověřovací studie k sestěhování ZŠ praktické a ZŠ speciální Zlín do prostor ZŠ Zlín,
Mostní

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0028/R01/15

schvaluje
zpracování prověřovací studie k sestěhování příspěvkové organizace Základní škola
praktická a Základní škola speciální Zlín, IČ 61716421, do prostor příspěvkové organizace
Základní škola Zlín, Mostní, IČ 61716391;
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit zpracování této prověřovací studie, v termínu do
20.02.2015.
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30

Domov pro seniory Loučka - odstranění havarijního stavu kotelny

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0029/R01/15

bere na vědomí
odborný posudek k havarijnímu stavu plynového kotle a kotelny, dle přílohy č. 0037-15-P03;
schvaluje
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci "Domov pro seniory Loučka
- odstranění havarijního stavu kotelny";
ukládá
vedoucímu Odboru investic zajistit zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
na akci "Domov pro seniory Loučka - odstranění havarijního stavu kotelny", v termínu do
20.02.2015.

31

Podprogramy - Podpora dobrovolnictví, Romské integrace, Protidrogové prevence Informace pro žadatele

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0030/R01/15

schvaluje
prováděcí dokument Informace pro žadatele k:
1. PF05-15 Podprogramu na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok
2015, dle přílohy č. 0034-15-P01;
2. PF06-15 Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje
občanské společnosti pro rok 2015, dle přílohy č. 0034-15-P02;
3. PF07-15 Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských
zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2015, dle přílohy č. 0034-15-P03 a
č. 0034-15-P04;
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory a navržení výše
poskytnutých podpor v rámci:
1. PF05-15 Podprogramu na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji pro rok
2015 ve složení: předsedkyně komise - Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, členové komise Mgr. Jana Chovancová, Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. Karla Kopečná, Bc. Jiřina Bradová;
2. PF07-15 Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských
zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2015:
a) pro cílovou skupinu žadatelů - neziskové organizace ve složení: předsedkyně komise - Mgr.
Taťána Valentová Nersesjan, členové komise - PaedDr. Petr Navrátil, Mgr. Gabriela Hrdinová,
PhDr. Jarmila Peterková, Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. Petr Horyanský;

b) pro cílovou skupinu žadatelů - školy a školská zařízení ve složení: předseda komise PaedDr. Petr Navrátil, členové komise - Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, PhDr. Stanislav
Minařík, Ing. Filip Pastuszek, Mgr. Pavlína Nováková, PhDr. Soňa Marčíková, tajemnice PhDr. Jarmila Peterková, náhradník - Mgr. Petr Horyanský.
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Projekt "Dejme šanci všem"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0031/R01/15

schvaluje
1. projektový rámec a finanční rámec projektu "Dejme šanci všem", dle příloh č. 0036-15-P01
a č. 0036-15-P02;
2. zajištění spolufinancování v průběhu realizace projektu "Dejme šanci všem" ve výši 20 %,
tj. 190.000 Kč z celkových nákladů projektu příspěvkové organizace Centrum poradenství pro
rodinné a partnerské vztahy, p. o., IČ 70850992;
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Mgr.
Jarmile Hasoňové dopracovat projekt "Dejme šanci všem" v souladu s projektovým rámcem,
dle přílohy č. 0036-15-P01, do konečné podoby žádosti o poskytnutí podpory z Norských
fondů 2009-2014 včetně všech povinných příloh v termínu do 14.01.2015.

33

Projekt "Edukací ke kvalitě" - dodatek ke smlouvě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0032/R01/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě D/0157/2014/ŘDP o zajištění realizace vzdělávacích kurzů
Modulu E mezi Zlínským krajem a společností MARLIN s. r. o, Města Mayen 1536, Mařatice,
686 08 Uherské Hradiště, IČ 60733306, kterým se upravují termíny konání kurzů E9-1, E9-2
a E9-3, počty účastníků kurzů a ceny za vzdělávací kurzy, dle přílohy č. 0035-15-P01.

34

Anketa "Pracovník roku v sociálních službách"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0033/R01/15

souhlasí
1. s vyhlášením 6. ročníku ankety "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje" za
významný a podstatný přínos, aktivní a dlouhodobou činnost a propagaci sociálních služeb
a sociální péče ve Zlínském kraji;
2. se zveřejněním výzvy k předkládání návrhů, dle přílohy č. 0033-15-P02.

35

Záměr pronájmu nebytových prostor a parkovacího místa ve vlastnictví ZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0034/R01/15

schvaluje
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záměr pronájmu:
1) nebytových prostor budovy bez čp/če prům. obj., která je součástí pozemků p. č. st. 6441,
zastavěná plocha a nádvoří, a p. č. st. 3290, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v
katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0014-15-P01;
2) části pozemku p. č. 1119/28, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 263 pro obec Zlín a k. ú. Zlín, dle přílohy č. 0014-15-P02.

36

Dodatek ke Smlouvě o užívání motorového vozidla

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0035/R01/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o svěření služebního motorového vozidla k dočasnému
užívání k výkonu funkce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům, mezi Zlínským krajem
a Mgr. Milenou Kovaříkovou, členkou Zastupitelstva Zlínského kraje a předsedkyní Výboru
pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva
Zlínského kraje, dle přílohy č. 0011-15-P01.

37

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podnájmu se spolkem Za sklem, o. s., Vizovice

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0036/R01/15

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Zlínským
krajem a spolkem Za sklem, o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČ 22901531, dle přílohy
č. 0013-15-P01.

38

Plán kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje pro rok 2015

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0037/R01/15

schvaluje
provedení kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje pro rok 2015, dle přílohy č. 001215-P01;
určuje
kontrolující, oprávněné k provádění kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce
2015, dle přílohy č. 0012-15-P02;
souhlasí
s vydáním pověření pro ředitele krajského úřadu k vydávání Pověření ke kontrole
příspěvkových organizací Zlínského kraje, a to z okruhu osob schválených Radou Zlínského
kraje, uvedených v příloze č. 0012-15-P02, dle přílohy č. 0012-15-P03.
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39

Žádost spolku "za zdravé Valašsko" s názvem "Petice občanů - Za odvoz veškeré
munice a nebezpečného materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v katastru
obcí Vlachovice a Vrbětice - vyjádření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0038/R01/15

bere na vědomí
zaslanou žádost spolku "za zdravé Valašsko", IČ 22821503, s názvem "Petice občanů - Za
odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v
katastru obcí Vlachovice a Vrbětice" dle přílohy č. 0041-15-P01;
v yja dřuje podporu
zaslané žádosti spolku "za zdravé Valašsko", IČ 22821503, s názvem "Petice občanů - Za
odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v
katastru obcí Vlachovice a Vrbětice";
schvaluje
vyjádření MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, k této žádosti dle přílohy č.
0041-15-P02.

Zlín 12. ledna 2015

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
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